Udearealudvalget (UAU)

Referat fra UAU møde d. 14. september 2021
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

3. Beboerhenvendelser
Rønnebærtræ v/Maglestræde beskæres
Egetræ bag Åleslippen Besluttet: Udvalget taget en snak med ”Det Grønne Kompagni” om der er
træer i Hyldespjældet som kan beskæres, uden de tager skade og uden den vind- og
støjreducerende effekt bliver mindre.
Egetræerne på volden bør ikke fældes. De er meget værdifulde så der ikke opstår vindturbulens i
Hyldespjældet. De er gode for klima og biodiversitet. Det er lystræer som lader meget lyst komme
igennem. De har en vis betydning i forhold til støj.

4. Plantehotel
Der er lavet 3 pladser, der dækker 145 m2.
JT kontakter Danny Stilling (DS) om han har set pladserne.
Besluttet: HH fremsender tegninger og beskrivelse af forslagene til JT, der aftaler detaljerne
omkring beboernes bookning af plantehotel med driften.
Udvalget forespørger Driften om de vil husstandsomdele en orientering vedr. plantehoteller i
forbindelse med helhedsplanens udførsel, hvor beboerne spørges om antallet af planter og
størrelse.

5. Vedmur – brombær og nyt træ
JT retter henvendelse til DS for at få fjernet brombær og den vilde Clementis ved brændemuren.
Udvalget finder en dato for bygning af mur.

6. HRH
JT orienterede.
DS har haft en snak med direktøren, som havde lovet at få sat flere medarbejdere til Hyldespjældet,
hvilket ikke – ud fra udvalgets opfattelse – har hjulpet.
JT vil nævne problematikkerne omkring
budgetbeboermøde d. 20. september.

HRH

i

udvalgets

7. Helhedsplanen
HH gav et kort referat fra det sidste møde i byggeudvalget.
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8. Eventuelt
”Tempeltræet”
Suderlængen.

ved

”Elefanttrappen”

ønskes

flyttet

til

parkeringspladsen/legepladsen

v/

Buske/træer ved udkørsel fra Storetorvs og ”Strædernes” parkering, her er der store problemer med
oversigten ved udkørsel.
Opsætning af skilte ved de græsområder, som kun slås 1-2 gange årligt. JT lægger sidste hånd på
teksten til skiltene og beder driften om at lave skiltene. HH lægger skilteteksten på Hyldenet.dk og
laver QR-koder.
I forbindelse med VAs 75-års jubilæum, har VA valgt at give en gave til de enkelte boligafdelinger,
hvor man kan ansøge om en ”startpakke til at etablere mere biodiversitet i afdelingerne”.
Afdelingsbestyrelsens forretningsudvalg har sammen med GMU og UAU, sendt en ansøgning til VA,
VA har modtaget ansøgningen og tilbudt konsulentbistand. Vi afventer svar på den øvrige del af
ansøgningen, som drejer sig om økonomisk støtte til teknisk beskrivelse af projektet, som drejer sig
om dræning af boldbanen og etablering af vådt bed syd for nyttehaverne.
VH har skrevet til JT vedr. en tilføjelse til hegnsreglerne, JT oplyste dog på mødet, at VH har
tilbagekaldt henvendelsen og at afdelingsbestyrelsen ikke har noget udestående i forhold til
hegnsreglerne.
9. Næste møde
Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 19:00 og HL medbringer kage

Punkt til næste møde: ”Hegnsreglerne”
Henning Larsen Referent.
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